Żmigród, 16.11.2015

Do wiadomości wszystkich Wykonawców

dot. przetargu: Zakup energii elektrycznej w 2016 i 2017 roku

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający – Zespół Placówek
Kultury przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1
Z uwagi na konieczność zgłoszenia przez potencjalnego sprzedawcę energii elektrycznej do OSD
umowy sprzedaży zawartej między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, prosimy o
przedstawienie
sytuacji
obecnie
obowiązujących
umów
kompleksowych:
okresów
wypowiedzenia
lub
terminów
obowiązywania,
- czy umowy zostały wypowiedziane, czy potencjalny Wykonawca otrzyma stosowne
pełnomocnictwo, w którym dokona wypowiedzenia umowy w imieniu Zamawiającego?
Odpowiedź:
Obecnie obowiązujące umowy kompleksowe zostały zawarte na czas nieokreślony.
Umowy kompleksowe nie zostały wypowiedziane. Potencjalny Wykonawca otrzyma stosowne
pełnomocnictwo, w którym dokona wypowiedzenia umowy w imieniu Zamawiającego.
Wypowiedzenie umowy nastąpi z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego po złożeniu w formie pisemnej oświadczenia o
wypowiedzeniu umowy.
Pytanie 2
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? (dekadowy, miesięczny, dwumiesięczny)
Odpowiedź:
Miesięczny okres.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów droga korespondencyjną?
Odpowiedź:
Tak. Zostało to określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 4
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C11 od Operatora
Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur
szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości

przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii
elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz
Sprzedawcy?
Odpowiedź:
Faktury należy wystawiać zgodnie z danymi otrzymywanymi od OSD.
Pytanie 5
Czy aktualnie obowiązujące umowy zostały zawarte w ramach akcji promocyjnych? Jaki jest okres
wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?
Odpowiedź:
Aktualnie obowiązujące umowy nie zostały zawarte w ramach akcji promocyjnych. Obowiązuje
jednomiesięczny termin wypowiedzenia umów kompleksowych ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
Pytanie 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych
do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub
certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?
Odpowiedź:
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie czynniki wpływające na cenę energii.
Pytanie 7
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych
postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie
potrzebował następujących:
a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii

elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający przekaże wszystkie dane potrzebne do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy.
Pytanie 8
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy
Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe dla wyszczególnionych umów kompleksowych objętych
postępowaniem przetargowym są dostosowane do zasady TPA?
Uzasadnienie:
W zależności czy układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zdalnej transmisji danych
uzależniony jest czas wejścia w życie przyszłej umowy sprzedażowej. Obowiązek dostosowania
układów pomiarowo-rozliczeniowych spoczywa na właścicielu układu pomiaroworozliczeniowego. W przypadku klientów zasilanych na niskim napięciu właścicielem układów jest
OSD, który zobowiązany jest do dostosowania tych układów
na swój koszt. W przypadku pozostałych klientów zasilanych na średnim i najwyższym napięciu,
prace te wykonują oni własnym kosztem i staraniem. W przypadku niedostosowanych układów
pomiarowo - rozliczeniowych istnieje możliwość dłuższego przesunięcia w czasie przeprowadzenia
i spełnienia wymogów procedury zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź:
Nie są dostosowane.
Pytanie 9
Dotyczy ofert promocyjnych
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne
lub lojalizacyjne? W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres
ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Aktualnie obowiązujące umowy nie zostały zawarte w ramach akcji promocyjnych lub
lojalizacyjnych.
Pytanie 10
Dotyczy rozdziału 1 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
Obowiązek przekazania wszelkich danych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy w tym wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych leży po stronie
Zamawiającego. Wykonawca nie jest stroną umowy i dokonuje czynności
w procesie zmiany sprzedawcy w oparciu o dane i dokumenty otrzymane
od Zamawiającego.
Prosimy tym samym o wykreślenie zapisów dotyczących wypowiadania obowiązujących umów
kompleksowych oraz zawierania umów na dystrybucję energii elektrycznej w imieniu
Zamawiającego.
Odpowiedź:

Wykonawca zgodnie z SIWZ ma obowiązek „wypowiedzieć (rozwiązać) w imieniu Zamawiającego
na podstawie pełnomocnictwa obowiązujących umów kompleksowych sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji „ oraz „zwrócić się w imieniu Zamawiającego do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego z wnioskiem o zawarcie umowy na dystrybucję energii
elektrycznej obowiązującej od 01.01.2016 r. na okres nieokreślony dla punktów poboru, dla których
zostanie rozwiązana umowa kompleksowa”.
Pytanie 11
Dotyczy pkt. 2.1 rozdziału 1 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, rozdziału 16 SIWZ „Opis
sposobu obliczania ceny”, załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” oraz § 2 ust. 2 załącznika nr
7 do SIWZ „Wzór umowy”
Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie zapisów SIWZ i doprecyzowanie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na okres dwóch lat tj. od
01.01.2016 do 31.12.2017, jednak wolumen podany w rozdziale 1 SIWZ, załączniku nr 1 do SIWZ
„formularz oferty” oraz w § 2 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ „wzór umowy” zawiera szacunkowe
zapotrzebowanie na energię elektryczną (KWh) w okresie 12 miesięcy. Wskazane dane są tym
samym niespójne i uniemożliwiają przekazanie danych do wyceny. Wnosimy tym samym o
modyfikację zapisów SIWZ poprzez podanie pełnego, szacowanego wolumenu energii elektrycznej
w okresie 24 miesięcy.
Odpowiedź:
Zamawiający przedstawił szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną (kWh) w okresie 12
miesięcy. Zwraca się z prośbą o podanie takiej wyceny. Natomiast umowa zostanie zawarta na
okres 24 miesięcy.
Pytanie 12
Dotyczy rozdziału 4 SIWZ, pkt. 1 załącznika nr 1 do SIWZ „Wzór oferty” oraz § 7 ust. 1
załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowych zapisów na następujące:
„Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie obowiązujących umów,
zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz pozytywie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”
„Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od 01.01.2016 do 31.12.2017 r., lecz nie
wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie obowiązujących umów, zawarciu
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz pozytywie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy”
„Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1
do umowy z dniem 1 stycznia, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie
obowiązujących umów, zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz
pozytywie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”

Odpowiedź:
Zamawiający uwzględni powyższe zapisy w umowie na sprzedaż energii elektrycznej i zapisy te
zostaną wprowadzone do umowy przed jej podpisaniem.
Pytanie 13
Dotyczy pkt. 1 rozdziału 20 SIWZ „Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego”
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zawierania aneksów do umów sprzedaży energii
elektrycznej w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz stawki podatku akcyzowego. Zmiany te
dokonywane
są
przez
Ustawodawcę
w
drodze
ustawy
i
informacje
o tych zmianach są powszechnie dostępne zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi konieczności odstępowania od powyższego zapisu.
Pytanie 14
Dotyczy pkt. 4 rozdziału 20 SIWZ „Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego” oraz § 2 ust. 3 oraz § 7 ust. 4 załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
Wykonawca wnosi o dodanie do SIWZ i projektu umowy zapisu o tym, że Zamawiający może
dodawać nowe PPE oraz zmieniać grupy taryfowe dla istniejących PPE jedynie w obrębie tych grup
taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione
w ofercie. Dokonanie zmian na inne grupy taryfowe stanowi zmianę przedmiotu zamówienia, co
jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada i nie będzie posiadał nowych PPE, które będą posiadały inne grupy
taryfowe niż określone w SIWZ. Nie ma konieczności wprowadzania powyższego zapisu.
Pytanie 15
Dotyczy § 4 ust. 3 lit. b załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Za standardy jakościowe
dostarczanej energii elektrycznej odpowiada lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego, z którym
Zamawiający winien mieć zawartą odrębną umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Odpowiedź:
W § 4 załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy” powyższy zapis nie występuje.
Pytanie 16
Dotyczy § 5 ust. 3 oraz 6. załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowych zapisów na następujące:
„Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana
będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru wymienionego w Załączniku nr 1 do umowy jako
iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiaroworozliczeniowych
i
ceny
jednostkowej
energii
elektrycznej
określonej
w §5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT według

obowiązującej stawki”.
„Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni
od otrzymania przez Wykonawcę danych pomiarowo-rozliczeniowych od operatora systemu
dystrybucyjnego”.
Wykonawca wystawia faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie danych
pomiarowo-rozliczeniowych otrzymywanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Jednocześnie informujemy, że Wykonawca nie ma dostępu do wskazań układu pomiaroworozliczeniowego.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 5 Wykonawca wystawia faktury na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
otrzymanych od OSD. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania odczytów układów
pomiarowych, w związku z tym nie ma konieczności modyfikowania tych zapisów.
Pytanie 17
Dotyczy § 6 ust. 1 załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie od wymogu dotyczącego doręczenia faktury na co
najmniej 14 dni przed określonym terminem płatności. Uzależnienie terminu płatności od daty
otrzymania faktury będzie rodziło wiele trudności w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie
będzie
posiadał
informacji
o
tym
kiedy
Zamawiający
otrzymał
fakturę
a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto systemy
bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni powyższych zapisów, ponieważ mają one za zadanie zobligować
Wykonawcę do terminowego przesyłania faktur.

Dyrektor Zespołu Placówek Kultury
Dariusz Skiba

